
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………………/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ……………….. 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany przebiegu ulicy Na Górce w miejscowości Żelechów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zmienia się przebieg ulicy Na Górce w miejscowości Żelechów, nadanej dotychczasowo dla 

części działki 639 i ustala się nowy przebieg ulicy w granicach działki 638/30, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3.1 Tarci moc Uchwała Nr 8 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 14 maja 1994r. w zakresie  

zmiany przebiegu ulicy Na Górce w miejscowości Żelechów określonego na mapie ewidencyjnej. 

2.Pozostałe zapisy Uchwały Nr 8 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 14 maja 1994r. nie ulegają 

zmianie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr 8 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 14 maja 1994r. została nadana na części działki 639 

nazwa ulicy Na Górce w miejscowości Żelechów. Z uwagi na zaistniałe podziały działek w tym 

obszarze zachodzi konieczność ustalenia nowego przebiegu ulicy Na Górce w granicach działki 

638/30. Ustalenie nowego przebiegu ulicy wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej 

numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, 

zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 

stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz.U. z dnia 2 lutego 2012r., 

poz.125). 

Zgodnie z art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 

470) podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 

uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.  

Działka oznaczona numerem ew. 638/30 w m. Żelechów stanowi własność osób fizycznych – pisemne 

zgody w aktach sprawy. 

 

 

 

 

 

 

 


